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Mesajul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului la
trecerea la Domnul a Mitropolitului BARTOLOMEU ANANIA
Vestea plecării la Domnul a celui ce a fost din 1993 Arhiepiscopul Vadului , Feleacului şi
Clujului, iar din 2006 Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului ne-a îndurerat pe
toţi. Vârsta de 89 de ani pe care a avut-o Mitropolitul Bartolomeu Anania a fost o binecuvântare de
la Dumnezeu, în ultimul an al vieţii a trecut însă printr-o suferinţă şi încercare pe care a purtat-o cu
demnitate şi răbdare.
Este greu să faci portretul unei personalităţi atât de complexe, de o vigoare şi grandoare
unică. Monah de vocaţie prin excelenţă. Luptător neânduplecat din tinereţe pentru apărarea
libertăţii şi demnităţii umane. Cărturar şi scriitor de excepţie. Mare iubitor de neam, ţară şi credinţă
străbună. Liturghisitor şi orator neântrecut. Mare arhiereu al lui Hristos, părinte şi îndrumător al
păstoriţilor săi. Ctitor şi întemeietor de biserici, mănăstiri, aşezăminte culturale, monahale şi
sociale. Purtător şi susţinător iscusit şi autorizat al mesajului ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor
către Sfântul Sinod şi alte instituţii importante, dar şi către Massmedia şi societatea civilă şi nu în
ultimul rând cel ce ne-a dăruit ediţia jubiliară a Sfintei Scripturi, diortosită şi adnotată de I.P.S. Sa
după o trudă şi osteneală neântreruptă de 10 ani.
Iată o firavă incercare de a zugrăvi portretul luminos al celui ce pleacă dintre noi. Pleacă
dar nu ne păraseşte. Ne lasă o moştenire culturală şi religioasă bogată şi o pildă adevărată despre
cum trebuie să fie un arhiereu şi slujitor al Bisericii lui Hristos.
Acum când ne despărţim vremelnic de Arhiepiscopul şi Mitropolitul nostru Bartolomeu,
rugăm pe Hristos – Domnul, Arhiereul cel veşnic şi jertfelnic, să-l aşeze în ceata sfinţilor şi marilor
ierarhi ai Bisericii Sale, să-i răsplatească dăruirea, jertfelnicia şi ostenelile puse în slujba Bisericii
Ortodoxe şi a poporului Român dreptcredincios şi să-l împodobească cu sfinte daruri pentru jertfa
purtării lanţurilor şi închisorii pentru Dumnezeu şi neamul său.
Având în vedere pierderea imensă pe care o suferă în primul rând Arhiepiscopia Vadului,
Feleacului şi Clujului, rugăm pe Dumnezeu să poarte de grijă ostenitorilor din Centrul Eparhial,
celor doi arhierei, colaboratori apropiaţi ai I.P.S. Sale, preoţilor, monahilor şi credincioşilor acestei
Eparhii, care se despart cu inimile zdrobite de părintele şi păstorul lor cel bun.
Ierarhii, preoţii, slujitorii învăţământului teologic, monahii şi credincioşii din Episcopia
Maramureşului şi Sătmarului, deplâng această mare pierdere pentru Biserica Ortodoxă şi cultura
Românească şi se vor ruga cu recunoştinţă veşnică pentru odihna sufletului celui ce a fost
Arhiepiscopul şi Mitropolitul nostru Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.
În toate bisericile de enorie şi mănăstire, se vor trage clopotele la ora 12.00 timp de 5
minute, începand de astăzi 1 februarie şi până la depunerea osemintelor Mitropolitului în cripta de
sub Catedrala Mitropolitană. De asemenea la fiecare Sfântă Liturghie se va face ectenia de
pomenire a Mitropolitului la cei adormiţi, iar în ziua de Întâmpinarea Domnului se va săvârşi după
Sf. Liturghie slujba parastasului.
Veşnică să-i fie amintirea, veşnică să-i fie pomenirea.
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